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Контент медіаринку Білорусії в комунікативному просторі нових медіа 

 

У сегменті друкованих ЗМІ Республіки  Білорусь в останні роки відбулися кардинальні 

структурні зміни. На базі газет «Советская Белоруссия» і «Звязда» створені збільшені 

інформаційні структури. Це дозволило консолідувати організаційно-ресурсний, фінансовий 

потенціал, знизити витрати, оптимізувати видавничі процеси. Пріоритетним трендом розвитку 

медіасистеми стала поява ЗМІ, «які мають властивості мультиканальної дистрибуції, 

мультиплатформеного виробництва та мультимедійного контенту» [Медіасистеми Росії 2015: 

178]. 

Установа Адміністрації Президента Республіки Білорусь «Редакція газети «Советская 

Белоруссия» являє собою великий медіахолдинг, до складу якого входять газети «СБ. Білорусь 

сьогодні», «Народна газета», «Сільська газета», «Прапор юності», «Голас Радзiми», «The Minsk 

Times», журнали «Спецназ» і «Belarus». У структурі об'єднаної редакції також є інтернет-

телебачення «Твоє сьогодні» і радіостанція «Альфа Радіо». 

Кількість відвідувачів інтернет-порталу «СБ. Білорусь-сьогодні» sb.by становить до 50-60 

тис. на день. Створено мобільний додаток для планшетів і смартфонів на базі платформи 

Android. Загальна кількість передплатників порталу в соціальних мережах перевищує 20 тис. 

Тираж друкованого видання становить понад 400 тис. примірників, це найбільш тиражна газета 

в країні. У ролі авторів блогів, які публікуються на сайті sb.by, часто виступають журналісти 

газети. 

До складу Видавничого дому «Звязда» входять періодичні видання газета «Звязда», 

тижневик «Літаратура и мастацтва», літературно-художні журнали «Полум'я», «Маладосць», 

«Німан», «Бярозка», сатиричний журнал «Вожик», екологічний журнал «Рідна природа», 

жіночий журнал «Алеся», а також книжкове видавництво. 

У січні 2016 р. створена нова версія порталу газети «Звязда» zviazda.by, яка відрізняється 

використанням сучасних технологій візуалізації (фотогалереї, відеосюжети, інфографіка). Це 

єдина щоденна білоруськомовна газета в країні. Тираж «Звязды» у березні 2016 року становив 

20.108 примірників. Відвідуваність сайту - близько 1,5-2 тис. унікальних відвідувачів на добу. 

Інтернет-відділ газети працює в дві зміни. Перша зміна починається о 8.30 і закінчується о 

14.30. У її обов'язки входить поповнення новинної стрічки (новини країни та світу, які 

плануються до 22.00 включно), розміщення матеріалів журналістів, підготовлених спеціально 
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для інтернет-версії, просування газети в соціальних мережах, розміщення PDF-версії. Друга 

зміна починається о 14.30 і закінчується пізно ввечері. На сайті розміщуються матеріали номера, 

який вийде наступного дня. 

На новому сайті zviazda.by з'явилися також розділи «Відео» і «Інфографіка». Регулярно 

розміщуються відеорепортажі з «круглих столів», які проводяться в редакції. Також 

співробітники інтернет-відділу самостійно створюють інфографіку. Найпопулярнішою (за 

результатами пошуку) варто вважати інфографіку, присвячену врученню премії «Оскар». Вона 

зібрала понад 1600 переглядів і увійшла в топ-10 найбільш популярних матеріалів сайту за 

лютий. 

Цікавою є також ситуація на ринку регіональних інтернет-ЗМІ Республіки Білорусь. У 

країні зареєстровано 136 державних друкованих ЗМІ (119 районних, 8 обласних, 9 міських 

газет), засновниками яких є місцеві органи влади. Станом на 1 січня 2016 р. загальний разовий 

тираж державної регіональної  преси склав 864,7 тис. прим., що нижче рівня початку 2015 року 

на 7,4% (на 1 січня 2015 року - 933,8 тис. прим.) [Довідково-аналітична інформація 2016: 27]. 

В обласній газеті «Гомельська праўда» створена інтегрована інтернет-редакція. 

Необхідність змінювати редакційну модель була викликана посиленням конкуренції з боку 

нових медіа. Сайт gp.by став інформаційним порталом «Правда Гомель». Згідно сервісу 

статистики «Яндекс. Метрика», щодня його відвідує понад 8 тис. осіб. У структурі трафіку 35% 

займають переходи з соціальних мереж, 29% - з пошукових систем, 25% - прямі заходи. З 

персональних комп'ютерів сайт відвідує 52% аудиторії, 42% заходить зі смартфонів і лише 5% з 

планшетів. Глибина перегляду становить 2,04 сторінки, а середній час, проведений 

відвідувачами на сайті, знаходиться в районі 2,5 хвилин. Це досить непогані показники. 

Сайт gp.by має на головній сторінці великі візуальні блоки, присвячені головним 

матеріалами. Про пріоритет сайту та вторинність газети свідчить і значне посилення позицій у 

соціальних медіа. Портал «Правда Гомель» створив акаунти в чотирьох соціальних мережах, де 

у нього в цілому більше 25 тис. передплатників. Основний акцент газета робить на просуванні в 

«ВКонтакте», де проводяться різні конкурси. Редакція піклується про виховання лояльної 

читацької аудиторії. Значну конкуренцію порталу газети «Гомельська праўда» становить 

приватний сайт «Сильні Новини» gomeltoday.by. У середньому проглядається 100 тис. сторінок 

на добу, кількість унікальних відвідувачів за 24 години досягає 35 тис. У сайту більше 85 тис. 

друзів у соціальних мережах [Градюшко 2015: 334]. 

У Брестській області найуспішніші сайти (від 600 до 3500 відвідувачів на добу) мають 

газети «Наш край», «Поліська правда», «Раённия будні». Середні показники відвідуваності (від 
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200 до 500 відвідувачів) відзначені на сайтах газет «Савецкае Палессе», «Драгічинскі веснік», 

«Кобринскі веснік», «Пінскі веснік». В якості найбільш вдалого прикладу того, як 

впроваджуються в місцевих газетах нові цифрові технології, якими темпами йдуть процеси 

медіаконвергенції і наскільки вони відповідають тенденціям розвитку сучасних ЗМІ, ми можемо 

привести сайт Барановицької об'єднаної газети «Наш край». 

До січня 2015 р. сайт nashkraj.by уявляв собою електронну версію друкованого видання, 

після чого був кардинально перероблений. Сьогодні сайт щодня відвідує близько 3 тис. чоловік. 

Змінилися як дизайн і верстка, так і сама організація випуску інтернет-ЗМІ. Друковане видання 

вже не викладається повністю на сайт, як раніше. Існує самостійна інтернет-версія. На сайті 

розміщується мультимедійний контент (фото- і відеоматеріали). Журналісти самі готують 

публікації для інтернету. Заголовки та тексти адаптуються для розміщення на сайті. Активно 

ведеться робота по збагаченню лояльної аудиторії в соціальних мережах «ВКонтакте» (понад 

4200 передплатників), «Однокласники» (близько 2400 передплатників) і Facebook (близько 200 

друзів). 

Додамо, що газета «Наш край» також працює в конкурентному середовищі. У Барановичах 

виходить приватна газета «Intex-Press», і її сайт intex-press.by щодня відвідує понад 7 тис. осіб. 

Редакція позиціонує веб-ресурс як  барановичський  новинний портал. Значна увага 

приділяється візуалізації, на сайті є постійно обновлюваний розділ «Мультимедіа». Редакція 

активно нарощує присутність у соціальних сервісах, серед яких також  Twitter,  YouTube,  

Instagram. У  цілому можна відзначити, що присутність на медіаринку настільки сильного гравця 

пішла на користь газеті «Наш край». 

Зрозуміло, що завдання тих співробітників редакції, які відповідають за випуск ЗМІ, в 

нових умовах не тільки змінюються, а й значно ускладнюються. Організація  конвергентної  

редакції вимагає перебудови редакційної структури. При  появі нових форматів виникає 

необхідність у таких фахівцях, як мобільний журналіст, редактор інфографіки, редактор 

соціальних медіа, мультимедійний продюсер і ін. У співпраці з журналістами вони створюють 

нові формати подачі контенту (мультимедійна стаття, таймлайн, тест, колаж, Коуб, інформаційна 

карта, текстова трансляція, відеосюжет, аудіоподкаст, анімація і ін.). 

З 2012 року на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Інституту 

журналістики Білоруського державного університету здійснюється перепідготовка за 

спеціальністю «Інтернет-журналістика». На даний момент за вказаною освітньою програмою 

навчається 18 осіб. Ключове завдання перепідготовки  за  даною  спеціальністю складається в 

забезпеченні медіасфери країни кваліфікованими фахівцями в галузі сучасних інтернет-
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комунікацій. 

Досить значна тенденція, на яку хотілося б звернути увагу - це стрімко зростаюча кількість 

користувачів мобільного інтернету. Смартфони стали ключовою точкою входу в інтернет, 

російська й зарубіжна статистика підтверджує цей факт. Великі зарубіжні сайти, такі як The 

Guardian і The New York Times, вже генерують основний трафікіз мобільних пристроїв. Поки що 

новини в Республіці Білорусь читають в основному з екранів стаціонарних комп'ютерів і 

ноутбуків, однак новий тренд впевнено набирає силу. 

Присутність інтернет-ЗМІ в мобільному веб-просторі можлива в таких форматах,  як  

неадаптований  сайт, адаптивний дизайн, мобільна версія сайту та мобільний додаток. Одні 

сайти (наприклад, zviazda.by) вже встигли адаптуватися до типу пристрою, з якого здійснюється 

доступ до сайту. Інші (зокрема, sb.by) до сих пір не оптимізовані під перегляд з таких пристроїв. 

Деякі (наприклад, nn.by) мають окрему мобільну версію. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

PROGRAMMATIC як інстумент технологічної трансформації рекламної діяльності  

 

Атрибути сучасних технологій -  високий рівень автоматизації систем пошуку, зберігання, 

видачі та поширення інформації; якісна зміна ролі автоматизованих мереж, що перетворюються 

з пасивних передавачів повідомлень в організаторів пошуку і доставки інформації; перехід від 

лінійного поширення інформації центр-периферія до горизонтальних індивідуалізованих прямих 

зв’язків; посилення ролі мобільних процесів пошуку замовленої інформації та управління  нею 

задля досягнення більшої оперативності, швидкості, гнучкості та результативності – вимагають 




